
Dôvodová správa 
 
 
ŽIADATEL3 

spoluvlastníci nehnuteľnosti-novopostavenej polyfunkčnej budovy s.č.4330  požiadali 
o predaj časti  pozemku priľahlého k novopostavenej budove  z parcely registra „C“ č.3063/1-
ost.pl. o výmere cca 33 m2, k.ú. Sereď .  Predaj časti pozemku žiadajú za účelom vybudovania 
samostatného vstupu na poschodie budovy do bytových priestorov na základe požiadavky 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante, nakoľko v objekte sú zdravotnícke 
zariadenia, kde sa vyžaduje samostatný vstup / vyjadrenie Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva je prílohou žiadosti/ . Riešenie vstupu v rámci objektu nie je možné. 
Žiadatelia majú na časť pozemku par.č.3063/1 o výmere 190 m2 s mestom uzatvorenú zmluvu 
o nájme na dobu neurčitú za účelom vybudovania parkovacích miest. Výška nájomného činí 
90,44 € ročne. Pozemok, ktorý by mal byť predmetom predaja je súčasťou prenajatého 
pozemku. 
Výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom, ktorý si dajú žiadatelia vypracovať 
na vlastné náklady .    
V roku 2009 bol v tejto lokalite predaný pozemok zastavaný stavbou za cenu 100,-€/m2, ktorá 
bola zvýšená o 19% DPH. 
Cena za predaj nezastavaného pozemku v tejto lokalite je 66,388 €/m2 – minimálna cena 
v zmysle Prílohy č.1, bod I. k  VZN č.1/2006-Minimálne ceny pri prevodoch pozemkov vo 
vlastníctve mesta, ktorá bude zvýšená o DPH 19%.  
Vzhľadom k tomu, že vstup do polyfunkčného objektu v spoluvlastníctve žiadateľov nie 
je možné vybudovať v rámci objektu, len na priľahlom pozemku, ktorý je  vo 
vlastníctve mesta a vstup podmieňuje využitie podkrovia , je možné podľa §-u 9a odst. 8 
písm. e  Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí určiť, že sa jedná o prípad hodný osobitného 
zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo 3/5-inovou  väčšinou prítomných 
poslancov. 
 
Stanovisko odborných útvarov MsÚ:   
Mestský architekt , odd. ÚP a SP, investičné odd. –  účel predaja uvedený v žiadosti 
predpokladá záber existujúcich parkovacích miest priľahlých  k budove, a tým zhoršenie 
šírkových parametrov vnútornej komunikácie parkoviska. Na základe uvedených skutočností 
žiadajú predložiť návrh riešenia vytvorenia samostatného vstupu. Taktiež je potrebné 
preukázať vplyv zámeru na zásobovaciu funkciu v zadnom trakte. 
Komisia výstavby a dopravy – komisia žiada doplnenie konceptu zásobovania a umiestnenia 
vertikálnej komunikácie    
 


